
 
 

BIURO PODRÓŻY MATIMPEX TRAVEL 
ul. Langiewicza 2/4, 61-502 Poznań | tel. 61 853 10 74 | mail agent@matimpex.pl | www.matimpex.pl 

 

CITY BREAKI NA ZIMĘ 2020/2021 
REGULAMIN PROMOCJI WCZESNA REZERWACJA 
 
 
 

ZASADY PROMOCJI: 
1. Organizatorem promocji Wczesna Rezerwacja jest Biuro 

Podróży Matimpex Travel, z siedzibą w Poznaniu, 61-
502, przy ul. Langiewicza 2/4, zwane dalej 
„Organizatorem” 

2. Używane w niniejszym regulaminie pojęcie „Klient” 
oznacza osobę, która zawarła z Organizatorem umowę o 
udział w imprezie turystycznej lub osobę, na rzecz której 
umowa taka została zawarta. 

3. Promocja dotyczy imprez typu city break oraz wycieczek 
objazdowych z datą wylotu od 01.11.2020 do 
28.03.2021, dostępnych w systemach rezerwacyjnych 
oraz na STRONIE www.matimpex.pl  

4. Promocja nie dotyczy ofert pakietowych lot + hotel ani 
zamówień grupowych, przygotowywanych na specjalne 
zamówienie.  

5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest 
dokonanie rezerwacji na imprezę turystyczną oraz 
opłacenie zaliczki w kwocie i w terminie określonym w 
umowie. 

 

ZNIŻKI W PROMOCJI WCZESNA REZERWACJA: 
1. Maksymalny rabat w promocji Wczesna Rezerwacja 

wynosi 200 zł/os, a Klienci rezerwujący imprezy z taką 
zniżką są objęci Gwarancją najniższej dostępnej ceny. 

2. Liczba miejsc objętych rabatami jest ograniczona. Po 
wyczerpaniu miejsc z puli promocyjnej oferta będzie 
dostępna w kolejnych stopniach promocji lub w cenach 
katalogowych. 

3. Zniżka udzielona w ramach promocji Wczesna 
Rezerwacja jest już wliczona w cenę imprezy wskazaną 
w systemach rezerwacyjnych oraz na stronie 
internetowej Organizatora 

 

PAKIET DODATKOWYCH GWARANCJI W I STOPNIU 
PROMOCJI WCZESNA REZERWACJA: 

1. W I stopniu promocji Wczesna Rezerwacja Klient objęty 
jest Gwarancją najniższej dostępnej ceny – oznacza to, 
że wykupiona wycieczka nie będzie sprzedawana przez 
Organizatora w cenie niższej niż zakupiona przez Klienta.  

2. W I stopniu promocji Klient otrzymuje Gwarancję 
niezmienności ceny gratis – oznacza to, że Klient nie 
będzie musiał dokonywać dopłat do zarezerwowanej 
imprezy turystycznej w przypadku ew. zmiany ceny z 
powodu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, 
podatków, opłat lotniskowych czy kursu walut. 
Gwarancja niezmienności ceny dotyczy ceny 
podstawowej, nie dotyczy kosztów płatnych na miejscu 
takich jak koszty realizacji programu, napiwki czy 
podatek miejski. Gwarancja nie dotyczy opłat wizowych.  

 
 
 

 
 

 

 
I STOPIEŃ PROMOCJI 

 
II STOPIEŃ PROMOCJI 

 

 Zniżka 200 zł 

 Gwarancja niezmienności ceny 

 Gwarancja najniższej ceny 

 Możliwość bezkosztowej zmiany terminu  

do 30.11.20 

 Upgrade do ubezpieczenia PLUS  

dla Uczestników Programu City Fun 

 Promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc  

w puli promocyjnej 

 

 

 

 Zniżka 100 zł/os 

 Możliwość bezkosztowej zmiany terminu  

do 30.11.20 

 Upgrade do ubezpieczenia PLUS  

dla Uczestników Programu City Fun 

 Promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc  

w puli promocyjnej 

 

 

 
Ceny w systemie rezerwacyjnym i na stronie zawierają już zniżkę za Wczesną Rezerwację. 
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